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Tapahtumatiedot Jaana Kavonius on ilmoiftanut Merja Laitisen, Kari Siivon ja Kimmo
Halmeen L6nsi-Uudenmaan poliisilaitokselta sekd Markku Kukon
Lounais-Suomen poliisilaitokselta syyllistyneen rikokseen.

Kavoniuksen mukaan poliisien toimintaa tulee tutkia torkeana
virka-aseman vddrinkiiyttdmisend ottaen huomioon tutkinnan estdmisen
suunnitelmallisuus, lainvastaisuus (nayt6n vastaisuus ja neyton
vastaanottamisen tahallinen estaminen esitutkinnan kdynnistdmisen
tahalliseksi estamiseksi) ja teoilla. Kavoniukselle aiheutettu huomattava
vahinko.

Kavoniuksen mukaan poliisi est€iii tahallaan ns.
tutkinnantappo-pddtoksillii esitutkintoja asioissa, jossa on teysi naytto:
A) Estaakseen tahallaan rikoksentekij6iden rangaistus-ja
koryausvastuun
B) Estaakseen tahallaan uhria saamasta laissa saadettyjd korvauksiaan.

Kavoniuksen mukaan poliisi estaa Suomessa tahallaan esitutkintalain
vastaisesti tutkintoja teoista, joissa rikoksista on selva nayttO.
Tutkinnantappopaatokset poliisi laatii samalla kaavalla: Ensin estetddn
kaikkien todistajien kuuleminen, lotta saadaan tahallaan estettya
esitutkinta.

Kavonius vaatii seuraavaa: "koska asiassani poliisin p6ait6ksenteko
perustuu juuri t€illaiseen tutkinnantappotoimintaan,
1 ) KAIKKIEN asioideni edeftavat tutkinnantapporatkaisut tulee poistaa.
2) Minut tulee kirjata Kukon makuuttamissa tutkinnoissa asianomistajaksi
tarkeaa kunnianloukkausta koskevassa asiassa ja tutkintoja
makuuttavan Kukon tilalle nimittee uusi tutkinnanjohtaja.



3) KAIKISSA vireille laittamissani asioissa tulee kdynnistiiti esitutkinta.
Mikddn teoista ei ole vanhentunut koska tekojen toteutus on edelleen
meneillaan.
4) KAIKISSA vireille laittamissani asioissa on maarettava nostettavaksi
syyte eli
A) asianomistajana vireille laittamissani kaikissa asioissa
B) myds tutkintoja estdneiden poliisien virkarikossyytteet"

Hankiftu selvitys Kdytossiini on ollut seuraava aineisto

- tutkintailmoitus 5680/5/261 39/1 9
- Kavoniuksen sdhkdpostiviesti liitteineen
- Valtakunnansyyftiijdnviraston peetos 30.1 .20'19 19/152; asiassa R
19/86
- tutkintapyynndn tiiydennykseksi otsikoitu Valtakunnansyyftiijtin viraston
tutkinnanjohtajan paatdksen siseftava asiakirja 11 .2.2019 asiassa R
19/86
- Valtaku n nansyyttajanvi raston p.iiitokset 1 1 .2.20 1 I 1 I I 202, 1 I 1203 ia
19t204

Tutkinnanjohtajan pdittis

Esitutkintaa ei toimiteta.

Ratkaisussa otetaan kantaa vain siihen, onko poliisin toiminnassa syyta
epEiillii rikosta.

Tassa ratkaisussa ei ole toimivaltaa ottaa niihin asioihin, joissa Kavonius
vaatii tutkintaa suoritettavaksi. Uuden asiaan vaikuttavan selvityksen
tutkinnan jatkamiseksi voi toimittaa poliisille tai esittdd paikalliselle
aluesyyttdjdlle, etta han tekee asiassa ratkaisun maaraako han
esitutkinnan suoritettavaksi.

Ratkaisussa ei mydskaan ole toimivaltaa ottaa kantaa syytteen
nostamista koskeviin seikkoihin.

Perustelut Sovellettavat seann6kset:

Esitutkintalain 3 luvun 3 $:n mukaan esitutkintaviranomaisen on
toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai
muuten on syytd epriilld, ettii rikos on tehty. Saann6ksessa on kysymys
rikoksen esitutkinnan aloittamisen edellytyksistd. Sddnn6s merkitsee
sitd, ettii rikosepdilyjen tai rikoksen tapahtumista koskevan vditteen
tueksi tulee olla jokin objektiivisesti havaittava seikka tai seikkoja.

Esitutkintalain 3 luvun 3 g:n 3 momentin mukaan asianomistajalle on
annettava hdnen tekemdstiiiin rikosilmoituksesta kirjallinen vahvistus,
.joka sisiiltdti ilmoituksen tekemistd ja ilmoitettua rikosta tai tapahtumaa



Lainkohdat

Muutoksenhaku
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koskevat perustiedot.

Varmuutta tai suurta todennekoisyytta rikoksen .ekemisesta 
ei siis

vaadita. Huomioon on esitutkinnan aloittamista harkittaessa otettava,
ettd esitutkinnan tarkoituksena on nimenomaan .ikosten tutkiminen eika
mahdollisten muiden oikeudellisten erimielisyyks;ien selvittdminen.
Pelkka vaite rikoksen tapahtumisesta ei viela ylita esitutkintakynnysta.
Esitutkinnan aloittamispaatOkselle on voitava ersittdd asianmukaiset
konkreettiset perusteet. Rajatapauksissa merkr tystd on
selvittamisintressilld, joka korostuu vakavien rikcrsten kohdalla (HE
22212010, s. 177)

Virkamiehellti on pddtoksenteossaan tietty harkintavalta soveltaa lakia ja
muita paetdksentekoa ohjaavia sddnnoksid. Kysymys voi olra oikeudesia
ratkaista, mikd asiassa on tarkoituksenmukaista iai siitd, ettd siiddokset
edellyttriviit tulkintaa ja soveltamista yksittdistapauksissa. Virkamiehen
harkintavaltansa rajoissa tekemid ratkaisuja ei voi pitdd
virkavelvollisuuden vastaisina. Ratkaisu, jota esitettyjen perustelujenkin
valossa voidaan pitdd huonona, ei valttamatta osoitj asianomaisen
pedttejen rikkoneen virkavelvollisuuttaan. (Rikosoikeus 200g,
Lappi-SeppaE, Hakamies, Koskinen, Majanen, Melander, Nuotio,
Nuutila, Ojala, Rautio).

Johtopdiitdkset:

Keytettavissa olevan selvityksen perusteella Kavoniuksen ilmoittamat
asiat ovat olleet Valtakunnansyyttajanvlrastossa toimivan
syyttaijd-tutkinnanjohtajan arvioitavana jo aiemmin. Kavonius ei ole
esittiinyt nyt valtakunnansyyttajen toimistoon toimitetussa selvityksessd
mitddn sellaista uuttaa, jonka johdosta aiempia pidt<iksiti olisi syytd
harkita uudestaan tai jollain tavalla toisin.

Ktiytettavissa olevan selvityksen perusteella asiassa ei ole esitetty
mitaan konkreettista, objektiivisesti havaittavissa olevaa seikkaa siitd,
ettd asiassa olisi syyte epiiilld rikosta. Pelkkii vdite rikoksesta tai oma
kdsitys rikoksen tapahtumista ei vield ylitd esitutkintakynnystii.

Asiassa ei siten aloiteta esitutkintaa.

Esitutkintalaki 3 luku 3 $ 1 mom

Tahan paatdkseen ei voi hakea muutosta valittamalla.
Taimri piiiitds ei vapauta mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta.
Asianomistajalla on oikeus itse nostaa syyte (Laki oikeudenkaynnista
rikosasioissa 1 luku 14 $).
Ratkaisuun tyytymatdn voi harkintansa mukaan kannella paetOkseste.
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Heidi Sav.iLrrinneAllekirjoitus
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Aluesffiuijii
maarattyna tutkinnanjohtajana

Tiedoksi Kavonius
Lounais-Suomen poliisilaitos / Jetro Hanhilampi
Ldnsi-Uudenmaan poliisilaitos / Keijo Moilanen
Sisd-Suomen poliisilaitos / Pasi Nieminen

Muuta huomioitavaa
Asiakirjoja El arkistoida Valtakunnansyyttejan toimistossa. Asiakirjat on
tilattavissa Sisd-Suomen poliisilaitokselta. Tarkemmat ohjeet tilaukseen
liittyen ldytyvrit osoitteesta www.poliisi.fi.


